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KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ 

Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı 

 

2021-2022 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI ÜNĠVERSĠTEMĠZĠ EK KONTEJAN 

ĠLE KAZANAN ÖĞRENCĠLERĠN KAYIT KABUL ĠġLEMLERĠ 

 

Sevgili Öğrencimiz; 

Binlerce öğrenci arasından seçilerek Üniversitemize yerleştirilmiş 

bulunmaktasınız. Sizleri içtenlikle kutlar; göstermiş olduğunuz başarının 

devamını dileriz. Kayıt işleminizin sorunsuz bir şekilde tamamlanabilmesi 

için lütfen aşağıdaki açıklamaları dikkatlice okuyunuz. 

PTT şubelerinden edinebileceğiniz e-devlet Ģifresi ile 04-05 Ekim 2021 

tarihleri arasında www.turkiye.gov.tr adresinden kaydınızı online olarak 

yaparak elektronik kayıt belgenizi alabileceksiniz. İşlemlerinizi 

www.turkiye.gov.tr adresindeki e-hizmetler bölümü altında yer alan 

'Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı' başlığı altında açılacak olan 'Üniversite    

E-Kayıt' seçeneğini tıklayarak gerçekleştirebilirsiniz. 

Üniversite e-Kayıt Kullanım Kılavuzu için tıklayınız. 

 E-Devlet şifresiyle online olarak kayıt yaptıran öğrencilerimizin ayrıca 

kayıt tarihlerinde Üniversitemize gelmeleri veya belge getirmeleri 

gerekmemektedir. Online kayıt yaptıramayan veya online kayıtta sorun 

yaşayan öğrencilerimizin, 04-07 Ekim 2021 tarihleri arasında, Öğrenci 

İşleri Daire Başkanlığına lise diploması veya geçici mezuniyet belgelerinin 

aslı ile şahsen başvurdukları takdirde, kayıtları yapılacaktır. 

Normal öğretim programlarına yerleşen öğrenciler öğrenci katkı payı 

ödemeyeceklerdir. 

http://www.turkiye.gov.tr/
http://ogrenciisleri.kilis.edu.tr/duyuru/YOK-Kayit.pdf


Normal öğretim programlarına yerleşen ikinci üniversite okuyan 

öğrenciler katkı payı ödeyeceklerdir. 

İkinci öğretim programlarına yerleşen şehit veya gazi yakınları 

(kendisi, eş ve çocukları) durumlarını gösteren belge ile başvurmaları 

halinde, öğrenim ücreti ödemeyeceklerdir. 

 

Engelli öğrencilerimiz, engel oranını gösteren sağlık kurulu raporu ile 

başvurmaları halinde, engel oranı kadar indirimli öğrenim ücreti 

ödeyeceklerdir. 

 

Dikkat Edilecek Hususlar: 

 Daha önce yükseköğretim kurumlarında başarmış olduğunuz dersler 

için en geç 08 Ekim 2021 tarihine kadar muafiyet talebinde 

bulunabilirsiniz. Başvuru yapmak için bir dilekçe ile başarmış 

olduğunuz dersleri gösteren onaylı transkript ve ders içeriklerini 

Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Dekanlık/Müdürlüklerine 

şahsen teslim edebilir veya posta ile gönderebilirsiniz. 

 İslami İlimler Fakültesine yerleşen öğrencilerimiz için 11 Ekim 2021 

tarihinde dil (Arapça) muafiyet sınavı yapılacaktır. Yapılacak 

sınavdan başarısız olan öğrencilere 1 yıl süreli zorunlu Arapça 

Hazırlık Programı uygulanacaktır. 

 11 Ekim 2021 tarihinde yapılacak olan yabancı dil (İngilizce) 

muafiyet sınavına katılmak istiyorsanız öğrenci olduğunuzu gösterir 

belge ile sınav günü ve saatinde sınav yerinde hazır olmanız 

gerekmektedir. Sınav yeri ve saati için Üniversitemiz web sitesini 

takip ediniz. 

  Özel Güvenlik ve Koruma programına yerleşen adaylarımızın devlet 

hastanelerinden veya üniversite hastanelerinden Sağlık Kurulu 

Raporu ve Adli Sicil kaydını gösterir belge getirmeleri zorunludur. 

Sağlık Kurulu Raporlarının ve Adli Sicil kayıt belgelerinin en 

geç 11 Ekim 2021 tarihine kadar Öğrenci ĠĢleri Daire 



BaĢkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde 

kayıtları iptal edilecektir. 

 Adayların askerlikle ilgili soruları için askerlik şubelerine, kredi 

konusunda ayrıntılı bilgi almak için de Yükseköğrenim Kredi ve 

Yurtlar Kurumuna başvurmaları gerekmektedir. 

 Kılavuzlarda yer alan yükseköğretim programlarında aynı anda 

örgün iki ön lisans veya iki lisans programına kayıt 

yaptırılamayacağına ve eğitime devam edilemeyeceğine ilişkin 

Yükseköğretim Genel Kurul kararı uyarınca, durumları bu açıklamaya 

uyan adaylar halen kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumundan 

ilişiklerini kesmedikleri takdirde yeni yerleştirildikleri yükseköğretim 

programına kayıt yaptıramazlar. Söz konusu kararlar öğrencilerin 

YKS tercih ve yerleştirmelerinde herhangi bir programa 

yerleştirilmesine engel değildir. Bir yükseköğretim programına kayıt 

hakkı kazanan ancak ortaöğretim kurumlarında, ön lisans 

programında veya lisans programlarında mezun aĢamasında 

olup staj, bütünleme veya tek ders sınavına girecek adayların da 

belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları 

yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 

Aralık 2021 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri 

halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını 

belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup 

belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları 

yapılmayacaktır. Durumları aşağıdaki bentlerden birine uyan adaylar 

için uygulanmak üzere; 

 1111 sayılı Askerlik Kanunu hükümlerine ve bu konuda Millî 

Savunma Bakanlığınca yayınlanan prensip emirlerine göre askerlik 

hizmetlerini erteletme hakkını kaybedenler, 

 İki veya üç yıllık bir yükseköğretim programını bitirmiş olup dört 

yıldan daha az süreli bir başka yükseköğretim programına girmek 

isteyenlerden askerliğini yapmamış olanlar (İki veya üç yıl süreli bir 

yükseköğretim programından mezun olup askerliğini yapmamış olan 



adaylar, dört yıl veya daha fazla süreli bir yükseköğretim 

programına girmek için 2021-YKS'ye başvurabilirler.), 

 Dört yıl veya daha fazla süreli bir yükseköğretim programını bitirmiş 

olanlardan askerliğini yapmamış olan adaylar, 

 2021-YKS sonucunda herhangi bir yükseköğretim programına 

yerleşmeleri durumunda bu adayların kayıtları yapılacaktır. 

 Ancak, bu durumdaki adayların askerlikleri tecil edilmiş ise askerlik 

tecil sürelerinin bitimine kadar kayıt hakkı kazandıkları programda 

eğitime devam edebilecek, tecil sürelerinin sona ermesi hâlinde 

askerlik erteleme haklarını kaybettiklerinden bu durumdaki adayların 

kayıtları dondurularak, askerlik hizmetlerini yaptıktan sonra eğitime 

devam edebileceklerdir. 

 Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir 

hak iddia edemez. 

 Üniversitemiz, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran 

adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir. 

ÖĞRENĠM ÜCRETĠ YATIRILACAK BANKA ġUBE BĠLGĠLERĠ 

Ġkinci Öğretim Öğrencileri için: Bakanlar Kurulunca belirlenerek 

Resmi Gazete’ de yayınlanan katkı payının yatırıldığını gösterir makbuz 

(Öğrenciler, katkı paylarını Türkiye Halk Bankası’nın Türkiye 

genelindeki herhangi bir şubesinden kayıt tarihleri arasında yatırabilirler. 

Adı belirtilen bankanın herhangi bir şubesinde öğrencilerimiz öğrenci 

numaralarını belirttiklerinde ödemeleri gereken katkı payları banka 

görevlileri tarafından kendilerine bildirilir)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Öğrenci numaranızı  öğrenmek için tıklayınız  

 

Üniversitemizi kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin 

tamamlanabilmesi için; Üniversitemiz OTOMASYON SĠSTEMĠ’ nden  

 

Kullanıcı adı : Öğrenci Numarası  

ġifre   : ġifremi Sıfırla butonu tıklanarak alınabilir.  

Öğrenim, kredi ve burs başvurularınızı Kredi ve Yurtlar Kurumunun 

resmi internet sitesi www.kyk.gov.tr adresinden yapabilirsiniz. 

 

KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ  

2021-2022 ÖĞRETĠM YILI GÜZ YARIYILI ÖĞRENĠM ÜCRETLERĠ  

 

2021-2022 Öğretim yılı güz yarıyılı için 01 Temmuz 2021 tarihli ve 

31528 sayılı resmi gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararına 

istinaden birinci öğretim öğrencilerinden katkı payı alınmayacak olup;  

ikinci öğretim öğrencilerinden alınacak olan öğrenim ücretleri 

aşağıdadır. 

 

ĠSLAMĠ ĠLĠMLER FAKÜLTESĠ II.ÖĞRETĠM     613,00 TL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://obs.kilis.edu.tr/oibs/ogrsis/no_query.aspx
http://www.kyk.gov.tr/


HER TÜRLÜ SORULARINIZ ĠÇĠN 

 

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI İLETİŞİM 

e-mail adres  :  ogrenci@kilis.edu.tr 

FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL/ 
MESLEK  YÜKSEKOKULU 

SORUMLU 
PERSONEL 

E- MAİL 
SANTRAL 
TELEFON 

DAHİLİ 

SEKRETERLİK Fırgat KURBAN firgatoztas@kilis.edu.tr 
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MUALLİM RIFAT EĞİTİM FAKÜLTESİ Alaaddin ÇİFTÇİ  alaaddin@kilis.edu.tr 1209 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Yılmaz SALMA yilmazsalma@kilis.edu.tr 1205 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Sami YEŞİL  samiyesil@kilis.edu.tr 1211 

ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER Tevfik KÖKSAL  tefikkoksal@kilis.edu.tr 1214 

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU Sami YEŞİL  samiyesil@kilis.edu.tr 1211 

ZIRAAT FAKÜLTESİ Tevfik KÖKSAL  tefikkoksal@kilis.edu.tr 1214 

YUSUF ŞEREFOĞLU SAĞLIK BİLİMLERİ 
FAKÜLTESİ 

M.Yasin DAĞDEMİR  myasindagdemir@kilis.edu.tr 1207 

MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ Sultan ATTAR sultanattar@kilis.edu.tr 1206 

İLAHİYAT FAKÜLTESİ Osman UCUK  osmanucuk@kilis.edu.tr 1213 

TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Sultan ATTAR sultanattar@kilis.edu.tr 1206 

SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Alaaddin ÇİFTÇİ  alaaddin@kilis.edu.tr 1209 

TURİZM VE OTELCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU Yılmaz SALMA yilmazsalma@kilis.edu.tr 1205 

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU M.Yasin DAĞDEMİR  myasindagdemir@kilis.edu.tr  1207 
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